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Słowo wstępne 

Unia Izb Łaby i Odry 

Lubuskie Bony Szkoleniowe 

Biznes pod lupą 
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Lubuski Lider Biznesu 
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Przestępstwa w obrocie  

gospodarczym 

Wydawca: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp.
Redakcja: Tomasz Molski (redaktor naczelny), Jarosław Libelt (redaktor numeru),
Robert Nowicki (skład komputerowy).
Współpracownicy: Anna Elżanowska, Edyta Hubska, Marzena Młynarczyk,  
Stanisław Owczarek,  Kamila Szwajkowska.
Opieka wydawnicza: Wydawnictwo „In Plus” (tel. 609 22 35 79), www.wydawnictwoinplus.pl
Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Kazimierza Wielkiego 1
tel. 95 739-03-12, e-mail: marketing@ziph.pl, www.ziph.pl 

Partnerzy Głosu Przedsiębiorcy

Szanowni Państwo

spis treści
3

4

5

6-7

8

9-20

22-23

 

25-26

rzę, że wyróżnienia wpłyną na ich dalszy roz-

wój i przyniosą kolejne sukcesy.

Korzystając z okazji pragnę podziękować 

za organizację tegorocznej edycji konkursu 

naszemu partnerowi strategicznemu – Ga-

zecie Lubuskiej oraz patronowi, którym nie-

zmiennie od początku powstania konkursu 

jest Marszałek Województwa Lubuskiego. 

Dziękuję również Kapitule oraz wszystkim 

partnerom i sponsorom, dzięki którym nasz 

konkurs z roku na rok staje się coraz bardziej 

prestiżowy.

W bieżącym numerze znajdziecie Pań-

stwo specjalny dodatek poświęcony w cało-

Za nami kolejna edycja konkursu 

Lubuski Lider Biznesu. 28 paź-

dziernika w gorzowskim teatrze 

spośród 60 nadesłanych zgłoszeń wyłoni-

liśmy zwycięzców. Każda edycja naszego 

konkurs stanowi doskonałą okazję, aby po-

znać znakomite lokalne przedsiębiorstwa, 

które funkcjonują na lubuskim (i nie tylko) 

rynku. Pragnę pogratulować wszystkim 

laureatom, którzy zdecydowali się poddać 

weryfikacji konkursowej. Gratuluję zdoby-

tych certyfikatów i statuetek. Firmy, które 

wygrały są dobrze zarządzane i doskonale 

wykorzystują swoje szanse rynkowe. Wie-

ści laureatom tegorocznej edycji Lubuskie-

go Lidera Biznesu. Zachęcam do lektury.

Z poważaniem

Stanisław Owczarek

Dyrektor Izby
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Z ZYCIA IZBY

Savoir vivre w biznesie
• 24 października wspólnie z klubem 

sportowym Stal Gorzów zorganizo-
waliśmy śniadanie biznesowe dla 
przedsiębiorców. Oprócz możliwości 
nawiązania nowych kontaktów bizne-
sowych, przedsiębiorcy mieli okazję 
wysłuchać m.in. prelekcji na temat 
Savoir vivre w biznesie. W trakcie 
spotkania zaprezentowaliśmy rów-
nież ofertę związaną z druga edycją 
Lubuskich Bonów Szkoleniowych, 
w ramach których będziemy wspierali 
przedsiębiorców w zakresie podno-
szenia kwalifikacji pracowników.

Szkolenie z Facebooka
• 24 października zorganizowaliśmy 

w Izbie drugą edycję szkolenia: Face-
book dla biznesu od podstaw. Szko-
lenie miało za zadanie przygotować 
uczestników do prowadzenia profe-
sjonalnego profilu swojej firmy w me-
diach społecznościowych. Zajęcia od-
bywały się w formule warsztatowej. 
Każdy z uczestników, oprócz nabycia 
wiedzy teoretycznej, miał możliwość 
przetestowania zaproponowanych 
rozwiązań bezpośrednio na swoim 
fanpage’u.

Ambasador Białorusi w Izbie
• 29 października w Izbie gościł Władi-

mir Czuszew - Ambasador Nadzwy-
czajny i Pełnomocny Republiki Biało-
ruś w Rzeczypospolitej Polskiej. Celem 
wizyty było nawiązanie kontaktów 
gospodarczych z lubuskimi przedsię-
biorcami zrzeszonymi w naszej Izbie. 
W blisko trzygodzinnym spotkaniu 
z przedstawicielami naszych firm 
dyskutowano m.in. o możliwościach 
współpracy gospodarczej, warunkach 
prawnych do inwestowania na Biało-
rusi oraz towarach i usługach, na któ-
re jest największe zapotrzebowanie 
u naszego wschodniego sąsiada.

Zatrudnianie cudzoziemców
• 6 listopada w Barlinku wspólnie ze 

szczecińskim oddziałem Enterprise 
Europe Network zorganizowaliśmy 

W związku tym współpracuje 
od blisko 20 lat łącznie 28 Izb 
Przemysłowo-Handlowych 

z Niemiec, Polski i Czech. Zasadniczym ce-
lem organizacji jest reprezentowanie na 
płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej 
wspólnych ponadkrajowych interesów 
transgranicznego regionu gospodarczego 
wzdłuż Łaby i Odry. 

Pierwszy dzień obrad poświęcony był 
wyborom władz organizacji na najbliższą 
dwuletnią kadencję. Miło nam poinfor-
mować, że na stanowisko Wiceprezesa 
Unii Izb Łaby i Odry wybrany został Pre-
zes ZIPH Jerzy Korolewicz. Ponadto zdecy-
dowano również, że Zachodnia Izba Prze-
mysłowo-Handlowa pełnić będzie funkcję 
koordynatora izb członkowskich po stronie 
polskiej. Wybór przedstawiciela ZIPH we 
władzach tej międzynarodowej organiza-
cji to duża nobilitacja dla Izby, która mimo 
krótkiej historii zdobyła uznane miejsce 
wśród swoich partnerów z Niemiec, Czech 
i Polski. Władze Unii Izb Łaby/Odry pod-

Nobilitacja dla Izby
Działania na rzecz rozwoju infrastruktury transportowej i turystycz-
nej na polsko-niemieckim pograniczu oraz wybory nowych władz 
Unii Izb Łaby i Odry były głównymi tematami dwudniowego spo-
tkania przedstawicieli tego gremium, które miało miejsce w dniach 
29-30 października we Frankfurcie nad Odrą.

kreślały zwłaszcza dużą aktywność ZIPH 
we wspieraniu współpracy transgranicznej 
pomiędzy województwem lubuskim i Bran-
denburgią. Pozytywnym echem odbiły się 
również starania Izby o poprawę komuni-
kacji kolejowej pomiędzy Berlinem i Gorzo-
wem Wlkp. 

Drugi dzień obrad poświęcony został 
perspektywom na ożywienie obszarów 
wzdłuż Odry. Wiele mówiono m.in. o przy-
szłości polsko-niemieckiego pogranicza 
i możliwościach związanych ze środkami 
europejskimi w kontekście sieci TEN-T. 
Program ten skupia się na brakujących 
ogniwach, połączeniach multimodalnych 
i najważniejszych wąskich gardłach na 
styku poszczególnych regionów Unii Euro-
pejskiej. Temat ten będzie przedmiotem 
szczegółowych dyskusji podczas kolejne-
go posiedzenia władz Unii Izb Łaby i Odry 
w którym udział wezmą eksperci z poszcze-
gólnych krajów.

(TM)
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szkolenie na temat zatrudniania cu-
dzoziemców w polskich firmach. Pod-
czas spotkania przedsiębiorcy mieli 
okazję rozmawiać z naszym eksper-
tem m.in. o najbliższych zmianach 
prawnych dotyczących zatrudniania 
cudzoziemców, dobrych praktykach 
oraz najczęściej popełnianych przez 
firmy błędach w tej kwestii.

Śniadanie biznesowe
• 11 grudnia zapraszamy do udziału 

w śniadaniu biznesowym, które or-
ganizujemy wspólnie z PWC Polska. 
Temat spotkania to „Najważniejsze 
zmiany podatkowe, księgowe i praw-
ne 2019/20”. Spotkanie odbędzie się 
w Hotelu Qubus w Gorzowie o godzi-
nie 10.00. Dla członków Izby jest ono 
bezpłatne. Zainteresowanych prosimy 
o rejestrację pod numerem telefonu: 
95 739 03 12. Liczba miejsc ograniczo-
na – decyduje kolejność zgłoszeń.

Izbowe ubezpieczenia
• Zapraszamy do skorzystania z Izbo-

wej oferty ubezpieczeń grupowych 
skierowanej do przedsiębiorców zrze-
szonych w Zachodniej Izbie Przemy-
słowo-Handlowej. Skorzystać z niej 
mogą nie tylko pracownicy firm, ale 
również ich małżonkowie, pełnoletnie 
dzieci oraz partnerzy. ZIPH ma aktu-
alnie w ofercie dwa warianty ubez-
pieczenia, przygotowane specjalnie 
dla nas przez Towarzystwo Ubezpie-
czeń i Reasekuracji Unum S.A. Izbowi 
specjaliści, w zależności od profilu 
firmy, pomogą również dobrać naj-
odpowiedniejszą opcję ubezpiecze-
nia, wypełnić wszelkie niezbędne 
dokumenty oraz dopełnić wszystkich 
formalności. Przedsiębiorcy zaintere-
sowani ofertą mogą kontaktować się 
z biurem Izby pod numerem telefonu: 
+48 95 739 03 10 lub drogą mailową:  
a.elzanowska@ziph.pl.

Decyzja ta powoduje, że Izba kontynu-
ować będzie działania, które prowadzi-
ła od marca 2017 roku. Pierwsza edy-

cja projektu powoli dobiega końca i już można 
otwarcie powiedzieć, że cieszyła się bardzo 
dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. 
Dotychczas z programu skorzystało ponad 
860 firm z subregionu gorzowskiego, a swoje 
kompetencje zawodowe podniosło 2250 pra-
cowników. Przypomnijmy, że w ramach tego 
działania, lubuskie MŚP mogły ubiegać się 
o wsparcie finansowe m.in. na: szkolenia, stu-
dia podyplomowe czy egzaminy certyfikujące 
dla swoich pracowników dostępne w ramach 
Bazy Usług Rozwojowych. W sumie w latach 
2017-2019 Izba rozdysponowała wśród przed-
siębiorców 10,5 miliona złotych. 

- Umowa, którą podpisaliśmy będzie 
obowiązywała od stycznia 2020 roku do koń-
ca 2022 roku, a więc tak naprawdę pełne trzy 
lata – zwraca uwagę wicemarszałek Łukasz 
Porycki. – To jest bardzo dobra wiadomość 
dla przedsiębiorców, którzy zyskają następ-
ną możliwość przeprowadzenia szkoleń dla 
swoich pracowników. Chciałbym tutaj po-
dziękować władzom ZIPH, że podjęły się tego 
zadania, szczególnie, że wspólnie realizujemy 
inny bardzo ważny projekt w ramach rozwoju 

Pieniądze dla przedsiębiorców
13 listopada w siedzibie Izby miało miejsce podpisanie umowy na 
realizację drugiej edycji projektu ,,Lubuskie Bony Szkoleniowe’’. Na 
jej mocy ZIPH przez najbliższe trzy lata pełnić będzie funkcję ope-
ratora podmiotowego systemu finansowania Usług Rozwojowych 
w subregionie gorzowskim. Stosowne podpisy złożyli prezes ZIPH 
Jerzy Korolewicz oraz wicemarszałek województwa lubuskiego Łu-
kasz Porycki.

szkolnictwa zawodowego. Izba po raz kolej-
ny pokazuje, że potrafi wziąć na swoje barki 
i wcielać w życie bardzo odpowiedzialne za-
dania. Jestem przekonany, że wszystkie obec-
nie prowadzone projekty zostaną skutecznie 
urzeczywistnione – dodał.

Nowy projekt, ZIPH zainauguruje 
w styczniu przyszłego roku, a nabory wnio-
sków rozpoczną się w marcu. Do dyspozycji 
przedsiębiorców zostanie udostępnionych 
10,3 miliona złotych. W nowym rozdaniu 
środków, ich wysokość do wykorzystania na 
firmę będzie uzależniona od wielkości da-
nego przedsiębiorstwa. I tak: mikro firmy 
ubiegać się będą mogły maksymalnie o 20 
tysięcy złotych, małe firmy o 30 tysięcy zło-
tych, a średnie przedsiębiorstwa o 60 tysięcy 
złotych. Zmieniła się również maksymalna 
kwota, jaka będzie mogła być przeznaczona 
na jednego pracownika. Tym razem będzie to 
10 tysięcy złotych, a nie jak do tej pory - 8,5 
tysięcy złotych.

Przedsiębiorców zainteresowanych pro-
gramem zapraszamy od stycznia na stronę 
internetową: www.bony.ziph.pl, gdzie znajdą 
się wszelkie niezbędne informacje dotyczące 
projektu.

(JL)
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Człowiek 30-lecia RPO Lubuskie 2021-27

Konkurs „Teraz Polska”

Od 1 grudnia 2019 w Czechach obowiązywać będzie nowy 
system poboru opłat drogowych dla pojazdów o dopusz-

czalnej masie całkowitej ponad 3,5 tony. Na początku grud-
nia miejsce obecnego operatora zajmie konsorcjum CzechToll 
i SkyToll. Dotychczasowe urządzenia do poboru opłat zostaną 
zastąpione nowymi boksami opartymi na technologii satelitar-
nej. Wdrożenie systemu wymaga od przewoźników rejestracji. 
Można tego dokonać online poprzez stronę www.mytocz.eu.  
Z dostępnych danych wynika, że do tej pory w nowym systemie 
zarejestrowało się jedynie 27% przewoźników z Polski. Ponadto, 
przewoźnicy będą musieli wymienić dotychczasowe urządzenia 
pokładowe. Wyznaczono ponad 200 punktów sprzedaży oraz 15 
regionalnych biur Czeskiej Izby Handlowej, które działać będą 
przy wsparciu doświadczonych konsultantów.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego zainaugurowała 
jubileuszową, 30. edycję Konkursu „Teraz Polska”. Przyjmo-

wanie wniosków konkursowych potrwa do 31 stycznia 2020 
roku. Tegoroczna edycja konkursu zostanie przeprowadzona 
w trzech kategoriach: dla produktów, usług oraz przedsię-
wzięć innowacyjnych. Głównym kryterium stosowanym przez 
ekspertów przy ocenie zgłoszeń jest jakość produktu (usługi). 
Dzięki temu szansę na wygraną w Konkursie „Teraz Polska” 
mają reprezentanci wszystkich firm, niezależnie od wielko-
ści i skali działania. Laureaci konkursu otrzymają prawo do 
umieszczania na produktach i usługach Godła „Teraz Polska” 
– znaku, który jest postrzegany jako symbol najwyższej jako-
ści. Będą mogli również wykorzystywać znak „Teraz Polska” 
w kampaniach reklamowych oraz działaniach promocyjnych 
firmy a także brać udział w akcjach promocyjnych organizo-
wanych przez fundację.

Opłaty drogowe w Czechach

13 listopada swoją działalność zainaugurował zespół 
konsultacyjno-doradczy ds. Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2021–2027, którego zadaniem jest kon-
sultacja założeń nowego okresu finansowania. Zespół Konsul-
tacyjny będzie wspierał prace związane z przygotowaniem re-
gionalnego programu operacyjnego na lata 2021–2027, a jego 
skład tworzy szerokie grono partnerów zewnętrznych, wśród 
których Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową reprezentuje 
dyrektor ZIPH Stanisław Owczarek. Zachęcamy przedsiębior-
ców do dzielenia się swoimi uwagami na temat funkcjonowa-
nia dotychczasowych mechanizmów wsparcia w ramach RPO-
-Lubuskie 2020 oraz oczekiwań względem nowej perspektywy.  
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem:  
+48 95 739 03 12.

8 listopada w Zielonej Górze miała miejsce gala wręczenia 
zasłużonym Lubuszanom tytułów: „Człowiek 30-lecia Wol-

nej Polski”. Uroczystość połączono z koncertem w Filharmonii 
Zielonogórskiej z okazji Dnia Niepodległości. W gronie zdobyw-
ców tego zaszczytnego tytułu - w naszym regionie - znalazło się 
dwóch przedsiębiorców: Ryszard Wtorkowski - założyciel i pre-
zes firmy LUG S.A. specjalizującej się w produkcji opraw oświe-
tleniowych oraz Lechosław F. Ciupik - założyciel firmy LfC oraz 
główny twórca innowacyjnego i unikatowego w skali światowej 
Systemu Kręgosłupowego DERO. Członkiem kapituły złożonej 
z wybitnych przedstawicieli wszystkich środowisk naszego re-
gionu był prezes ZIPH Jerzy Korolewicz.
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Akademia Menadżera  
Innowacji

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił szóstą edycję kon-
kursu na premię technologiczną z unijnego programu Inteli-

gentny Rozwój. O dofinansowanie na innowacje mogą ubiegać się 
mikro, mali i średni przedsiębiorcy, a pojedyncza dotacja może wy-
nieść aż 6 mln zł. Wnioski o kredyt na innowacje technologiczne 
mogą składać przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy mają innowa-
cyjny pomysł na biznes. Aby wnioskować o wsparcie, przedsiębior-
ca musi przedstawić technologię, którą opracował samodzielnie 
lub we współpracy z podmiotem zewnętrznym. O dofinanso-
wanie mogą ubiegać się także przedsiębiorcy, którzy chcą zaku-
pić licencję na określoną technologię. Nabór wniosków trwa do  
27 lutego 2020 roku. W puli tego konkursu dostępne jest aż  
350 mln zł. 
Szczegółowe informacje na stronie: www.bgk.pl 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór 
wniosków o wsparcie w realizacji projektów w ramach 

programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” finanso-
wanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
2014-2021. Program, którego budżet wynosi 93,7 mln euro bę-
dzie wspierał polskich przedsiębiorców realizujących projekty 
w trzech obszarach tematycznych: technologie przyjazne śro-
dowisku, innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych 
oraz technologie poprawiające jakość życia. W ramach Progra-
mu uruchomiono również schemat małych grantów dla przed-
siębiorczych kobiet, w ramach którego wspierane będą projek-
ty z trzech powyższych obszarów. Na ten cel przeznaczono 15 
milionów euro. Wnioski o udzielenie wsparcia będzie można 
składać w terminie od 7 stycznia do 31 marca 2020 r. Więcej 
informacji na stronie:  www.parp.gov.pl/funduszenorweskie

Miliony na innowacje

VIVA 4.0

Fundusze norweskie

Lubuski Klaster Metalowy zaprasza przedsiębiorstwa branży 
mechanicznej i elektrycznej województwa lubuskiego do 

udziału w projekcie „VIVA 4.0”. To innowacyjny pilotażowy 
projekt wspólnego polsko-niemieckiego kształcenia dualne-
go poprzez włączenie MŚP z branży metalowej i elektrycznej 
i opracowanie modułów do celu kształcenia zawodowego 
w języku polskim i niemieckim, które odzwierciedlać będą za-
potrzebowanie regionu Lubuskie-Brandenburgia. W ramach 
działań zostanie stworzona wspólna oferta edukacyjna do ce-
lów kształcenia zawodowego i ustawicznego. Dodatkowo zre-
alizowane będą m.in praktyki zawodowe oraz staże w firmach 
związanych z przemysłem metalowym, elektromaszynowym 
i instalacji. Firmy zainteresowane przyjęciem uczniów zapra-
szamy do kontaktu z Lubuskim Klastrem Metalowym pod nu-
merem telefonu: +48 95 722 75 30.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do 
udziału w Akademii Menadżera Innowacji. Jej cel to wypo-

sażenie - menadżerów i pracowników kluczowych dla procesu 
zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie - w kompetencje 
niezbędne do zarządzania procesem zmian, który prowadzi do 
wdrażania innowacji oraz wzmocnienia umiejętności zarzą-
dzania procesem innowacyjnym przez menadżerów polskich 
przedsiębiorstw, a także generowanie innowacji przez pracow-
ników przedsiębiorstw. Projekt AMI jest współfinansowany 
ze środków europejskich. Dofinansowanie może wynieść od 
80% wartości usług szkoleniowych i doradczych (dla mikro, 
małych i średnich firm) do 50% dla dużych przedsiębiorstw.  
Więcej informacji na www.parp.gov.pl .

BIZNES POD LUPA
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Spotkanie toczyło się na temat Media-
cje gospodarcze w Polsce z perspek-
tywy przedsiębiorców oraz CAM-ów. 

Doświadczenia i dobre praktyki uczestników 
stały się dobrą okazją do wymiany doświad-
czeń związanych z mediacją w sprawach 
gospodarczych. Panel połączył przedsiębior-
ców z województwa lubuskiego oraz przed-
stawicieli wymiaru sprawiedliwości i proku-
ratury, a także mediatorów, przedstawicieli 
regionalnych izb obrachunkowych i innych 
organizacji wspierających życie gospodar-
cze. Jego celem była identyfikacja barier 
w skutecznym funkcjonowaniu mediacji 
w sprawach gospodarczych, z uwzględnie-
niem uwarunkowań województwa lubu-
skiego oraz oczekiwań różnych grup intere-
sariuszy. Sformułowane podczas spotkania 
wnioski będą służyły poprawie funkcjono-
wania mediacji gospodarczych.

Podczas panelu wręczono również na-
grody specjalne dla osób oraz instytucji 
wnoszących pozytywny wkład w rozwój po-
zasądowej formy rozstrzygania sporów. Z rąk 
prezesa ZIPH, statuetki w kategorii „Przedsię-
biorca przyjazny mediacjom” otrzymały: Leks 
Sp. z o.o., Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne 
„Słowianka” oraz Stal Gorzów S.A.

Lubuskie Centrum Arbitrażu i Mediacji 
utworzono w ubiegłym roku w Gorzowie. 
Centrum powstało w ramach konsorcjum 
trzech podmiotów: Zachodniej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej, Wyższej Szkoły Bizne-
su w Gorzowie (siedziba LCAM) oraz Wiel-
kopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. 

Rozmawiali o mediacjach
25 listopada w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej miał miejsce kolejny, już piąty panel 
dyskusyjny z zakresu mediacji, podczas którego zostały przyznane nagrody za działania podjęte na 
rzecz rozpowszechnienia idei alternatywnego rozwiązywania sporów.

To właśnie te podmioty wygrały konkurs 
ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedli-
wości na utworzenie centrum w naszym 
województwie. Zapraszamy do zapoznania 
się z ofertą działalności Centrum na stronie: 
www.mediacje-cam.pl .

(TM)

PRAWO
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Zachodnie Centrum Konsultingowe Euro In-
vest Sp. z o.o. prowadzi działalność gospo-
darczą blisko 20 lat koncentrując się głównie 

na obszarze Polski Zachodniej. W tym czasie firma 
była wielokrotnie nagradzana prestiżowymi nagro-
dami gospodarczymi. Euro Invest to kompleksowa 
obsługa inżynierska, a po drugie profesjonalne do-
radztwo gospodarcze: pozyskiwanie środków ze-
wnętrznych (programy UE, fundusze krajowe i za-
graniczne), sporządzanie biznes planów, studiów 
wykonalności oraz dokumentacji przetargowych 

ZACHODNIE CENTRUM KONSULTINGOWE EURO INVEST SP. Z O.O.

GORZOWSKIE TOWARZYSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO GOREX SP. Z O.O.

PERCEPTUS SP. Z O.O.

i po trzecie  usługi szkoleniowe, doradztwo per-
sonalne, coaching. W zakresie usług inżynierskich 
trudno o lepszego fachowca w kwestii pełnobran-
żowego nadzoru inwestorskiego czy prowadzenia 
inwestycji poprzez pełnienie funkcji inwestora 
zastępczego lub inżyniera kontraktu. Spółka zna-
na jest również z aktywności na rzecz zakładania 
własnej działalności gospodarczej. W tym zakresie 
świadczy usługi szkoleniowe i doradcze oraz prze-
kazuje unijne środki finansowe w celu sfinansowa-
nia niezbędnych zakupów inwestycyjnych. Dzięki  
kompleksowym działaniom powstało ponad 130 

mikroprzedsiębiorstw. Klientami spółki są m. in. 
samorządy, instytucje publiczne i prywatni przed-
siębiorcy. Spółka posiada certyfikat jakości ISO 
9001:2015 w pełnym zakresie prowadzonej dzia-
łalności i jest zarejestrowana została w Rejestrze 
Instytucji Szkoleniowych”. Od początku istnienia 
spółki, funkcję Prezesa Zarządu pełni Jerzy Koro-
lewicz.

To nie pierwsza nagroda, jaka trafia do Go-
rzowskiego Towarzystwa Handlu Zagranicz-
nego GOREX Sp. z o.o. Firma od lat znajduje 

się w ścisłej czołówce i w naszym województwie 
wciąż nie ma sobie równych.

GTHZ Gorex jest wiodącą firmą na polskim 
rynku w zakresie działalności importowej i ekspor-
towej produktów pochodzenia rolnego i kompo-
nentów paszowych. W swoje produkty zaopatruje 

Zielonogórskiej firmy Perceptus prawdopo-
dobnie nikomu nie trzeba przedstawiać. Od 
2008 roku słynie bowiem z autorskich roz-

wiązań, jakimi są nowoczesne i niezawodne syste-
my bezpieczeństwa IT.

Kompleksowe bezpieczeństwo teleinforma-
tyczne niewielkich firm, wielkich korporacji oraz 
różnego typu instytucji jest nierozerwalnie związa-
ne z nowoczesnymi technologiami informatyczny-
mi. A takie wykorzystuje firma Perceptus w swojej 
codziennej działalności. Obok usług projektowych, 

producentów z całej Europy. 
Dzięki współpracy z wieloma firmami trans-

portowo-spedycyjnymi, firma gwarantuje nie tylko 
terminową realizację zamówień, ale też specja-
listyczne warunki przechowywania transportu, 
zgodne z europejskimi standardami.

Utytułowana firma na rynku prężnie działa już 
od ponad 30 lat, stale rozwijając ofertę i podnosząc 
jakość oferowanych usług. Nie dziwi więc stabilna 

i ugruntowana pozycja na rynku, którą zresztą po-
twierdzają prestiżowe wyróżnienia i certyfikaty.

Wśród ostatnich znajdują się m. in. II miejsce 
w rankingu miesięcznika Forbes - Diamenty Forbe-
sa 2018, w kategorii firm o poziomie przychodów 
od 50 do 250 mln zł w województwie lubuskim, 
a także certyfikaty Lubuskiego Lidera Biznesu. 
Przedsiębiorstwo było też laureatem rankingu Ga-
zele Biznesu,  znajdując się tym samym w gronie 
małych i średnich firm najdynamiczniej rozwijają-
cych się. 

Siedziba firmy znajduje się w Gorzowie Wlkp. 
Gorzowskie Towarzystwo Handlu Zagranicznego 
GOREX jest spółką z o.o. z polskim prywatnym ka-
pitałem założycielskim.

proponuje wdrożenia, szkolenia i efektywne zarzą-
dzanie bezpieczeństwem.

Pozycję, jaką wyrobiła sobie zielonogórska fir-
ma w branży cybersecurity, to zasługa innowacyj-
nych badań i ciągłego rozwoju. Nieodzownym ele-
mentem jest więc dział badawczo-rozwojowy oraz 
laboratorium bezpieczeństwa danych IT w chmu-
rze, które funkcjonują w firmie. Wśród wyzwań, 
jakie stawia przed sobą Perceptus, znajdują się m. 
in. poszukiwanie rozwiązań i technologii umożli-
wiających ochronę IT zarówno w zakresie sprzętu, 
jak i oprogramowania czy poprawa i optymalizacja 

działania zabezpieczeń przepływu informacji i in-
frastruktury sprzętowej IT. Rezultatem innowacyj-
nej działalności firmy jest opracowanie platformy 
security appliance Perc.tech zapewniającej naj-
wyższy poziom zabezpieczenia wrażliwych danych. 
Firma prowadzi sprzedaż sprzętu informatycznego, 
serwerów, urządzeń do archiwizacji i przechowy-
wania danych, systemów operacyjnych. Świadczy 
usługi techniczne oraz informatyczne związane 
z dostawą, wdrożeniem i konfiguracją zarówno 
sprzętu, jak i oprogramowania.

FIRMA PRZYJAZNA MŁODYM

MIKRO
Przedsiębiorstwa

MIKRO
Przedsiębiorstwa

MIKRO
Przedsiębiorstwa
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KASKAT SP. Z O.O.

LUBUSKI OŚRODEK INNOWACJI I WDROŻEŃ AGROTECHNICZNYCH SP. Z O.O.

P.P.H.U. NIEWIADOMSKI WŁADYSŁAW NIEWIADOMSKI

Dzięki stałemu rozwojowi niegdyś mała ro-
dzinna firma stała się prężnie działającym 
przedsiębiorstwem, znanym na całym świe-

cie. KASKAT nie zwalnia tempa i pnie się w górę!
Ogólnoświatowy zasięg? Liczby mówią same 

za siebie. Gorzowska firma Kaskat ma klientów 
w ponad 60 krajach zlokalizowanych na pięciu 
kontynentach! Sukces to wieloletnia ciężka praca, 

która w efekcie doprowadziła do tego, że Kaskat po-
strzegany jest jako jedna z  najprężniej działających 
firm w województwie lubuskim i uznany dostawca 
wszelkiego rodzaju produktów mlecznych, pozyska-
nych od rodzimych producentów z Polski, ale też  
UE, USA czy Nowej Zelandii.

To właśnie Kaskat - jako jedna z pierwszych 
polskich firm - nawiązała stabilne relacje handlo-
we z producentami produktów mlecznych, na 
rynkach ukraińskich i białoruskich. Od 1990 roku 
firma dostarcza najwyższej jakości produkty mlecz-
ne pozyskane od starannie wyselekcjonowanych 

dostawców. Co jest atutem gorzowskiej firmy? Nie-
wątpliwie wieloletnie doświadczenie, znajomość 
rynków do których dostarcza towary, ale i ciągły roz-
wój nowych rynków zbytu. Zaś śledzenie aktualnych 
trendów branżowych, skłoniło firmę do otwarcia 
własnego zakładu produkcyjnego, w którym po-
wstają mieszanki mlecze, które trafiają głównie do 
Azji oraz Afryki.

Pomysł na biznes, śledzenie aktualnej sytuacji 
rynkowej i zaangażowanie w pracy przyniosło firmie 
uznanie, ale też mnóstwo nagród i wyróżnień.

To pierwszy tego typu ośrodek w woje-
wództwie lubuskim. Służy przedsiębiorcom 
w opracowywaniu nowych technologii, 

a także modyfikacji i doskonaleniu istniejących 
produktów.

LOIiWA, działający przy Uniwersytecie Zielono-
górskim, pracuje głównie dla sektora rolno-spożyw-
czego, a w szczególności: przetwórstwa spożywcze-

go, ogrodnictwa i szkółkarstwa.
Obiekty znajdujące się w Kalsku dają możli-

wość prowadzenia innowacyjnych badań, które 
docelowo mogą być wdrażane w przedsiębior-
stwach. To właśnie w ośrodku poszukiwane są 
nowe rozwiązania branżowe, nowe produkty, 
powstają nowoczesne technologie. Celem LOIi-
WA jest profesjonalne wsparcie przedsiębiorców 
z sektora MŚP w ich codziennej działalności. Jest 
to możliwie dzięki dostępowi do specjalistycznej 
infrastruktury oraz bazy naukowej.

LOIiWA to unikalny ośrodek badawczo - roz-
wojowy, który dysponuje specjalistycznymi labo-

ratoriami, m. in. biologii molekularnej, technik 
elektroforetycznych, spektometrii, mikrobiologii. 
W ofercie Ośrodka znajdują się także linie techno-
logiczne przetwórstwa spożywczego (pracownie 
m.in.: piekarnicza, mleczarska, winiarska, browar-
nicza), a ponadto rozwiązania dla szkółkarstwa 
i ogrodnictwa (m. in. dwukomorowa szklarnia, tu-
nele foliowe, hala produkcyjna i winnica doświad-
czalna). Atutem korzystania z usług i infrastruktury 
ośrodka jest możliwość otrzymania pomocy publicz-
nej de minimis.

Przedsiębiorstwo powstało w 1984 roku, a na 
przestrzeni lat stało się jednym z najbardziej 
znanych zakładów w swojej branży, nie tyl-

ko w naszym województwie. PPHU Niewiadomski 
Władysław Niewiadomski realizuje mnóstwo pro-
jektów w różnych regionach Polski.

Firma zdobywała doświadczenie, realizując 
projekt indywidualnie, jak i we współpracy z inny-
mi firmami budowlanymi. Połączenie doświadcze-
nia z wysoką jakością usług oraz wykwalifikowaną 

kadrą, doprowadziły do ustabilizowania sytuacji 
rynkowej przedsiębiorstwa, które obecnie jest nie-
zwykle cenionym wykonawcą.

Realizacja systemów wodno-kanalizacyjnych, 
usługi sprzętowo - transportowe, roboty drogowe, 
ale i działalność związana z ochroną środowiska - to 
branże, w których z powodzeniem działa i rozwija 
się przedsiębiorstwo. Od 2013 firma uruchomi-
ła usługę odbioru odpadów komunalnych, którą 
realizuje zarówno dla osób prywatnych, przedsię-
biorstw, jak i instytucji czy gmin. Firma zamierza 
działać  w sektorze usług budowlano-montażowych, 

ale uwzględniając przy tym szeroką działalność 
związaną z ochroną środowiska.

PPHU Niewiadomski Władysław Niewiadomski 
może pochwalić się dziesiątkami realizacji budow-
lanych oraz referencjami od zadowolonych klien-
tów. W biznesowym dorobku nie brakuje też wielu 
prestiżowych certyfikatów, m. in. Solidny Partner 
w Biznesie nadany przez Lubuską Izbę Budownic-
twa czy Lider Ochrony Środowiska - wyróżnienie za 
wzorowe wykonywanie prac zgodnie z wymogami 
ochrony środowiska.

MAŁE
Przedsiębiorstwa

MAŁE
Przedsiębiorstwa

MAŁE
Przedsiębiorstwa
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STREAMSOFT SP. Z O.O. SP.K.

BROWAR WITNICA S.A.

Streamsoft na zaufanie polskich przedsię-
biorstw pracuje od 1989 r. Jest liderem rynku 
ERP dla branży produkcyjnej. Na sukces tej 

zielonogórskiej firmy pracuje obecnie blisko 200 
specjalistów.

ERP to skrót od słów enterprise resource plan-
ning, który oznacza systemy informatyczne wspo-
magające zarządzanie przedsiębiorstwem.

Zielonogórska firma Streamsoft oferuje dwa 
takie systemy: Streamsoft Prestiż, dla średnich i du-

żych firm produkcyjnych, handlowych i usługowych 
oraz Streamsoft Verto, dla dużych i średnich firm 
z branży omnichannel (e-commerce oraz retail). 

W portfolio firmy są także programy Streamsoft 
PCBiznes oraz Streamsoft Firmino, bardzo docenia-
ne przez biura rachunkowe, a także  mikrofirmy.

Oprócz głównej siedziby w Zielonej Górze, fir-
ma ma swoje oddziały w Warszawie, we Wrocławiu 
oraz w Krakowie. 

Obecnie z autorskich rozwiązań Streamsoft 
korzystają firmy w całej Polsce, dlatego aż trudno 
uwierzyć, że przedsiębiorstwo zaczynało od jednego 

komputera, bez dostępu do internetu… 
Dziś jest cenionym producentem i dostawcą 

technologii IT, do tego niezwykle utytułowanym, 
mającym wiele prestiżowych certyfikatów i  nagród. 
Streamsoft od kilkunastu lat jest nieprzerwanie 
w gronie liderów, a rozwiązania firmy są dobrze zna-
ne na rynku małych i dużych przedsiębiorstw.

Browar w Witnicy produkuje obecnie po-
nad 25 piw własnej marki handlowej „Lu-
buskie”, a w planach są kolejne, ciekawe 

gatunki. Swoje produkty, nie tylko spod wspo-
mnianego szyldu, sprzedaje w całym kraju.

Browar Witnica ma 170-letnią historię. Za 
jej początek uznaje się 1848 rok, gdy do Witnicy 
przybył Ernst Ferdinad Handke i najpierw wy-
dzierżawił, a następnie kupił od rodziny Feuer-
hermów istniejącą tu restaurację i przekształcił ją 
w browar. Następnie przez lata browar zmieniał 

właścicieli, aż w 1992 roku firma odzyskała nie-
zależność, co pozwoliło na produkcję piwa pod 
szyldem Zakładów Piwowarskich w Witnicy. 

Produkty są dobrze znane nie tylko Lubusza-
nom, ale wszystkim mieszkańcom kraju. Oczy-
wiście produkty browaru „idą” też w świat. Eks-
portowane są wyselekcjonowane gatunki, które 
przyjęły się w danym kraju. Produkty z Witnicy 
sprzedawane są m.in. do USA, Niemiec, Włoch, 
Austrii. Witnickie piwa otrzymują wiele nagród, 
wyróżnień i medali. Są wpisane na Listę Produk-
tów Tradycyjnych, prowadzoną przez Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ubiegłym roku trzem 
piwom (Witnicki Porter, Lubuskie Jasne i Lubu-
ski Celtyk) przyznano prawo do posługiwania 
się Znakiem „Kodeks Dobrego Piwa”. Znak ten 
daje konsumentom gwarancję, iż oznaczone 
nim piwo powstaje zgodnie z zasadami trady-
cyjnej sztuki piwowarskiej. Przy browarze działa 
również Lubuskie Muzeum Browarnictwa, które 
gromadzi przedmioty związane z bogatą historią 
piwowarstwa na Ziemi Lubuskiej. 

MAŁE
Przedsiębiorstwa

ex aequo

ZIEL-BRUK MAKAREWICZ EDWARD MAKAREWICZ

ZIEL-BRUK®, to grupa firm rodzinnych ze 
100% kapitałem polskim, prowadząca działal-
ność gospodarczą w produkcji szlachetnych 
elementów betonowych, nieprzerwanie od 
1983 roku. 

Przedsiębiorstwo jest na bieżąco z europej-
skimi i światowymi trendami w branży, często 
nawet je współtworząc. Właśnie dlatego pro-
dukty ZIEL-BRUK® cechuje wysoka jakość i wy-
jątkowa estetyka.

Firma produkuje wyroby ze szlachetnych 
betonów, których jakość i nowoczesny design 

wyznaczają najwyższy poziom dla nawierzch-
ni placów i dróg, tarasów, ogrodzeń, murów 
oporowych, elewacji, a także architektury kra-
jobrazu.

ZIEL-BRUK® oferuje ponad 500 rodzajów 
produktów, a szczególne uznanie wśród klien-
tów mają produkty, takie jak: szlachetne kostki 
brukowe, Skała Lubuska, płyty tarasowe i mury 
oporowe AB, których znaczna ilość została za-
strzeżona w Urzędzie Patentowym.

Wyroby firmy ZIEL-BRUK® są nagradzane 
na targach branżowych, a także medalami eu-
ropejskimi, natomiast firmy statuetkami Lidera 
Polskiego i Lubuskiego Biznesu.

„O kostce wiemy wszystko...” - jest hasłem 

przewodnim w firmach ZIEL-BRUK®. Przed-
siębiorstwo może pochwalić się bogatym do-
świadczeniem zdobywanym przez lata, wie-
dzą, patentami, oraz doskonałymi produktami, 
z którym się utożsamia. Trwałość i solidność 
produktów pozwalają Klientom przez lata 
cieszyć się dokonanym wyborem. Natomiast 
ich piękno i elegancja zapewnione przez ZIEL-
-BRUK® czynią przestrzeń wokół nas miejscem 
przyjemnym i miłym dla oka.

ŚREDNIE
Przedsiębiorstwa

ŚREDNIE
Przedsiębiorstwa

LUBUSKI LIDER INNOWACJI

LUBUSKI LIDER INNOWACJI
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ŚREDNIE
Przedsiębiorstwa

TELESKOP SP. Z O.O.

LEKS SP. Z O.O.

EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O.

W ciągu kilku lat istnienia, Ekoenergety-
ka urosła z dwóch do blisko 200 osób, 
zdobywając jednocześnie uznanie 

klientów z całej Europy. Teraz firma uważana jest 
za pioniera elektromobilności i jednego z liderów 
infrastruktury ładowania wysokiej mocy.

Do tej pory Ekoenergetyka dostarczyła po-
nad 165 stacji szybkiego ładowania do 55 miast 
w Europie. To wiodący producent infrastruktury 
szybkiego ładowania do pojazdów elektrycznych. 
Produkuje ładowarki wysokiej mocy do elektrycz-
nych autobusów i samochodów. Ponadto oferuje 

inteligentne zdalne zarządzanie infrastrukturą 
ładowania. 

Produkty firmy ładują autobusy elektrycz-
ne od krajów śródziemnomorskich w Barcelonie 
(Hiszpania), aż po koło podbiegunowe w Luleå 
(Szwecja). Ponadto, stacje szybkiego ładowania 
Ekoenergetyki pomagają rozwijać nowoczesną 
sieć infrastruktury dedykowaną samochodom 
elektrycznym. 

Firma przyjęła dwa główne kierunki rozwoju. 
Pierwszy to sprzedażowy - pozyskiwanie nowych 
klientów i współpraca ze stałymi. Drugi badaw-
czo-rozwojowy - stąd też decyzja o budowie w 
Zielonej Górze Centrum Badawczo - Rozwojowe-

go nowych technologii w transporcie elektrycz-
nym. Przedsięwzięcie składa się z dwóch etapów: 
etap I to utworzenie profesjonalnego centrum 
badawczego do badań nad technologiami napę-
dów pojazdów i autobusów elektrycznych, infra-
struktury uzupełniania energii oraz magazynów 
energii. Etap II: prace badawczo - rozwojowe tj. 
opracowywanie nowych technologii wraz z ich 
wdrożeniem w transporcie elektrycznym oraz 
energetyce na skalę przemysłową.

To przedsiębiorstwo należące do grupy Tele-
mond Holding. Na polskim rynku działa od bli-

sko 20 lat, a obecnie zatrudnia około 560 pracow-
ników!

Teleskop to lider rynku europejskiego, który 
specjalizuje się w produkcji konstrukcji spawanych 
dla producentów żurawi. Działalność w Polsce roz-
począł w 2001 r., a dzięki dynamicznemu rozwojowi, 
teraz jest to jedna z najbardziej liczących się firm w 
naszym województwie. To też jedna z największych 

kostrzyńskich firm. Cały holding (w jego skład wcho-
dzą firmy Teleskop, Montel, Henschel Engineering 
Automotive i Teleyard) zatrudnia ponad 900 pra-
cowników.

Firma inwestuje w rozwój swojej przyszłej ka-
dry. Kilkanaście lat temu Teleskop uruchomił jedy-
ny w swoim rodzaju program nauczania zawodu, 
na potrzeby którego w fabryce powstała „szkółka 
spawalnicza”. I choć zaczęło się niewinnie, od małej 
szkółki, dziś jest ona praktycznie samodzielną insty-
tucją, która posiada własne pomieszczenia do nauki 
i pracy. 

Warto podkreślić, że firma Teleskop równie 
mocno, co uczniów, aktywizuje również kobiety. 
Fenomenem jest z pewnością to, że duży procent 

spawaczy zatrudnionych w firmie stanowią kobie-
ty. Specjalnie dla pań przeprowadzane są również 
rekrutacje. Cyklicznie organizowane są nabory, 
podczas których organizowany jest bezpłatny kurs 
spawalniczy kończący się egzaminem. Najlepsze pa-
nie, po przejściu procesu rekrutacji, mogą liczyć na 
pracę w Teleskopie i innych spółkach holdingu.

Ponadto, firma Teleskop stale wspiera akcje 
społeczne oraz współpracuje z wieloma lokalnymi 
instytucjami.

W 1989 roku był to niewielki, lokalny zakład 
produkcyjny. Obecnie produkty firmy Leks 

docierają do klientów mieszkających na terenie 
całej Polski.

Pod sulęcińską marką Leks kryje się ponad 
300 rodzajów wyrobów piekarniczych, cukierni-
czych oraz półcukierniczych, w tym innowacyjna 
linia wypieków z pradawnej odmiany pszenicy 
Leks2ab. Produkty Leks2ab, dzięki swoim unika-

towym właściwościom, uzyskały pozytywną opi-
nię Instytutu Matki i Dziecka, Instytutu Żywności i 
Żywienia oraz australijskiego Monash University. 
Leks2ab ze względu na innowacyjną technologię 
wytworzenia zostało zarejestrowane jako Euro-
pejski Znak Towarowy w Europejskim Urzędzie 
Patentowym. Firma dysponuje trzema nowocze-
snymi zakładami produkcyjnymi, które znajdują 
się w Gorzowie Wlkp., Tarnowie Byckim i Sulęci-
nie. Tym, co wyróżnia firmę Leks, jest najwyższy 
poziom jakości, tradycyjne receptury, nowocze-
sne technologie oraz surowce dostarczane wy-
łącznie przez sprawdzonych dostawców.

Fundamentalną zasadą firmy o charakterze 
rodzinnym jest nieustanny rozwój. Nie chodzi 
wyłącznie o zakłady, infrastrukturę, maszyny czy 
sprzęty, ale również o wykwalifikowaną kadrę 
pracowniczą. Dumą firmy Leks jest również Fun-
dacja św. Klemensa pomagająca osobom znajdu-
jącym się w trudnych sytuacjach życiowych oraz 
szczególnie uzdolnionym uczniom. Poza tym fir-
ma stawia na rozwój marek własnych, takich jak 
sieć punktów Chlebek czy kawiarnię St. Klemens. 
Leks chętnie włącza się w przeróżne akcje spo-
łeczne i charytatywne.

DUŻE
Przedsiębiorstwa

DUŻE
Przedsiębiorstwa

ex aequo
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Współczesna wiedza medyczna, znani i ce-
nieni specjaliści, najnowsze metody dia-

gnostyczne to znak rozpoznawczy Wielospecja-
listycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie 
Wlkp.  Sp. z o.o.

Gorzowski szpital jest jedynym w wojewódz-
twie lubuskim, który posiada akredytację Mini-
sterstwa Zdrowia. Jest też jedyną lecznicą w kraju 
z certyfikatem firmy B.BRAUN potwierdzającym 
stosowanie w placówce systemu zamkniętego 
linii naczyniowej. W Wielospecjalistycznym Szpi-
talu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. każdy znaj-

dzie profesjonalną pomoc zarówno w zakresie 
lecznictwa stacjonarnego, specjalistycznego lecz-
nictwa ambulatoryjnego, diagnostyki medycznej 
czy  ratownictwa medycznego i profilaktycznych 
programów zdrowotnych. To lecznica, która dys-
ponuje ponad 1000 łóżek w 30 oddziałach zloka-
lizowanych w dwóch kompleksach szpitalnych. 
Co ważne, w szpitalu sukcesywnie prowadzone 
są inwestycje, które poprawiają jakość leczenia, 
warunki pobytu pacjentów oraz pracy personelu. 

W Zakładzie Medycyny Nuklearnej znaj-
duje się jedno z najnowocześniejszych w kraju 
urządzeń diagnostycznych PET-CT, wspomaga-

jące m.in. wczesne wykrywanie zmian nowo-
tworowych. Od czerwca pacjenci korzystają już 
z nowoczesnego Ośrodka Radioterapii, w którym 
funkcjonują również specjalistyczne poradnie 
związane z diagnostyką onkologiczną. A w 2021 
roku do szpitala zostanie dobudowany nowy pa-
wilon, w którym swoje nowe miejsce znajdzie Od-
dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Klinika 
Hematologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz 
Bank Komórek Macierzystych. 

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WLKP. SP. Z O.O.

DUŻE
Przedsiębiorstwa

Ponadto, podczas targów Energetab 2018, 
firma Relpol uhonorowana została medalem 
im. inż. Kazimierza Szpotańskiego. Medal ten 
przyznawany jest zasłużonym przedstawicielom 
przemysłu elektrotechnicznego. Produkty Relpol 
S.A. stosowane są w wielu obszarach przemysłu, 
energoelektroniki czy elektroniki. Akcje Relpolu 
od 1996 roku notowane są na Warszawskiej Gieł-
dzie Papierów Wartościowych. 

RELPOL S.A.

W ubiegłym roku żarska firma RELPOL S.A. 
obchodziła okrągłą, 60 - tą rocznicę po-

wstania. Jest znanym europejskim producentem 
przekaźników elektromagnetycznych i gniazd 
wtykowych do przekaźników. Eksport stano-
wi 70% sprzedaży.Historia firmy rozpoczęła się 
w 1958 roku od odbudowy zniszczonego zakładu. 
Przez lata funkcjonowania zmieniała nazwę, nie-
zmiennie jednak od początku jej istnienia podsta-
wą jest produkcja przekaźników, a  od 2001 roku 
również produkcja monitorów promieniowania 
typu gamma i/lub neutronowego oraz CZIP-ów 

Cyfrowych Zabezpieczeń, Automatyki, Pomiarów, 
Sterowania, Rejestracji i Komunikacji dla rozdziel-
ni średnich napięć.

Relpol S.A. w Żarach to znana marka nie tylko 
w Polsce, ale i na świecie. Ma swoje zakłady za 
wschodnią granicą, na Ukrainie, Białorusi i w Ro-
sji. Relpol oraz jego produkty zdobywają uznania 
również u innych producentów, dostają prestiżo-
we nagrody. W ubiegłym roku sterownik polo-
wy CZIP®-PRO otrzymał na targach „Energetab” 
puchar prezesa Polskiego Towarzystwa Przesyłu 
i Rozdziału Energii Elektrycznej. 

DUŻE
Przedsiębiorstwa

ex aequo
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Konkurs na Lubuskiego Lidera Innowacji 
rozstrzygnięto już po raz siódmy. I w tej ka-
tegorii konkursowej kapituła miała twardy 

orzech do zgryzienia, bo zgłoszone rozwiązania 
w wielu przypadkach były naprawdę rewolucyj-
ne. Ostatecznie - zamiast czterech - przyznano aż 
sześć nagród. Lubuskie jest naprawdę mocne pod 
względem innowacyjnych rozwiązań i firmy z na-
szego terenu stale to udowadniają!

Laureatami Lubuskiego Lidera Innowacji 
w kategorii przedsiębiorstw dużych zostały ex 
aequo LUG Light Factory Sp z o.o. (Zielona Góra) 
oraz Seco/Warwick S.A. (Świebodzin)

LUG LIGHT FACTORY SP. Z O.O. to przykład 
na to, jak determinacja, misja oraz wizja mogą 
przeobrazić mały biznes rodzinny w liczącego się 
na świecie producenta opraw oświetleniowych.

Firma powstała w 1989 roku. Jest firmą ro-
dzinną, w której jedną z ważniejszych ról pełnią 
wartości - to właśnie one są fundamentem dłu-
goterminowego i stabilnego biznesu. Potwier-
dzają to liczby: 30 lat na rynku, 670 pracowników 
pracujących na sukces w 12 biurach regionalnych 
w Polsce i kilku spółkach zagranicznych: w Argen-
tynie, Brazylii, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Bli-
sko 70 rynków zbytu na całym świecie! Cel? Tytuł 
międzynarodowego lidera innowacyjnych rozwią-
zań oświetleniowych. LUG LIGHT FACTORY ma za 
sobą 30 lat działania w biznesie, który zaczął się 
z rodziną i od produkcji prostych lamp w przy-
domowych warunkach. Dziś produkty firmy to 
profesjonalne systemy oświetleniowe sprzeda-
wane niemal na wszystkich kontynentach. Ponad 
połowa produktów trafia na rynki zagraniczne: 
najdalej na północ LUG sprzedaje do Islandii, na 
południe do Nowej Zelandii i Australii, na wschód 
do Korei Płd. i Wietnamu, a na zachód do Peru.

LUG ma na koncie m.in. realizację oświe-
tlenia bulwarów w Szczecinie, nowoczesnego 
kompleksu biurowego w paryskiej dzielnicy la 
Défense, pierwszej i największej sieci banków 
w Arabii Saudyjskiej, ratuszu dzielnicy Nieuw-
-West w Amsterdamie, sieci elektrowni wodnych 
Statkraft w Norwegii, słynnego biurowca Baltic 
Tower w Poznaniu czy lotniska w Kopenhadze. 
Jest też specjalistą od oświetlania metra - zreali-
zował projekty na 3 kontynentach: w Warszawie, 
Sao Paulo i w Algierze.

SECO/WARWICK to lider obróbki cieplnej 
wyznaczający światowe trendy technologiczne. 
Ponad 4000 rozwiązań dostarczonych do poten-
tatów rynku motoryzacyjnego, samolotowego, 
narzędziowego czy energetycznego na każdym 
kontynencie, w ponad 70 krajach świata. Spół-
ki-córki w, Niemczech, Chinach, Rosji, Indiach, 

Lubuski Lider Innowacji
Innowacje budują naszą przyszłość, pozwalają być o krok przed innymi. Takie też są przedsiębior-
stwa, które sięgnęły po laur Lubuskiego Lidera Innowacji!

Stanach Zjednoczonych, a siedziba główna w… 
Świebodzinie.

Seco/Warwick stale figuruje w rankingu firm 
innowacyjnych, co zawdzięcza m. in. wydatkom 
na badania i rozwój oraz wysokiemu zatrudnieniu 
w dziale R&D.  Innowacyjność to też słowo klucz 
w  historii firmy. Innowacyjność oznacza także 
pęd i energię, które pozwalają firmie na globalną 
obecność. 

Seco/Warwick specjalizuje się w produkcji 
szerokiej gamy pieców przemysłowych. Dzię-
ki innowacyjnemu podejściu, SECO/WARWICK 
stworzył inteligentne narzędzia doskonalące pro-
ces produkcji poprzez wykorzystanie wirtualnej 
rzeczywistości i konserwacji predykcyjnej - tech-
nologii uznawanych za krok milowy w rozwoju 
technologicznym.

Rokrocznie Seco/Warwick otrzymuje nomi-
nacje do niezwykle prestiżowych tytułów.  SECO/
WARWICK regularnie współpracuje z wieloma 
uczelniami wyższymi, nie tylko z Zielonej Góry, ale 
z całej Polski i świata. Wszystko po to by wycho-
wać ‘pokolenie SECO’. 

W kategorii przedsiębiorstw średnich, kapi-
tuła również przyznała dwie nagrody. Trafiły one 
do: Zakładu Mechanicznego Mestil Sp. z o.o. 
oraz Streamsoft.

STREAMSOFT SP. Z O.O. SP. K. na zaufanie 
polskich przedsiębiorstw pracuje od 1989 r. Jest 
liderem rynku ERP dla branży produkcyjnej. Na 
sukces tej zielonogórskiej firmy pracuje obecnie 
blisko 200 specjalistów.

ZAKŁAD MECHANICZNY  „MESTIL” SP. Z O.O. 
to polskie przedsiębiorstwo utworzone w 1996 
roku, które już ponad 20 lat dostarcza usługi i spe-
cjalistyczne wyroby na potrzeby przemysłu w kraju 
i zagranicą. Firma wyspecjalizowała się w projek-
towaniu,  produkcji oraz kompleksowych dosta-
wach i uruchomieniach dedykowanych maszyn 
i urządzeń przemysłowych wyposażanych w no-
woczesne układy nadzoru i sterowania.  Pozwala 
to firmie na opracowywanie oraz wdrażanie inno-
wacyjnych technologii  od pojawiającej się potrze-
by i pomysłu po wdrożenie. Oprócz działalności 
produkcyjnej firma realizuje zadania inwestycyjne 
począwszy od demontażu, przenoszeniu oraz mon-
tażu maszyn, urządzeń oraz linii produkcyjnych aż 
po kompleksowe przenoszenie fabryk.

W dorobku zadań inwestycyjnych oraz in-
nowacyjnych przedsiębiorstwa, znajdują się 
realizacje i projekty dla wielu znanych marek 
różnorodnych branż przemysłowych (przemysł 
motoryzacyjny, maszynowy, elektrotechniczny, 
papierniczy, chemiczny i inne).

Firma stawia na innowacyjność, bazując na 

najnowszych odkryciach nauki. W działalności 
proinnowacyjnej wykorzystuje swoje doświad-
czenie oraz posiadane możliwości w zakresie 
przeprowadzania prac badawczo-rozwojowych 
w dziedzinie nauk technicznych, jak i badań i ana-
liz technicznych. Automatyzacja procesów pro-
dukcyjnych, wykorzystanie energii odnawialnej, 
przemysł przyjazny ochronie środowiska natu-
ralnego oraz pojawiające się potrzeby klientów 
ukierunkowują dalszy rozwój zainteresowań fir-
my.

W kategorii przedsiębiorstw małych nagro-
da trafiła do firmy ZIEL - BRUK, czyli grupy firm 
rodzinnych ze 100% kapitałem polskim, która 
prowadzi działalność gospodarczą w produkcji 
szlachetnych elementów betonowych, nieprze-
rwanie od 1983 roku (więcej informacji na temat 
firmy na stronie 4).

Natomiast w kategorii mikro tytuł lidera in-
nowacyjności przypadł firmie TON COLOR z Zie-
lonej Góry. 

Historia firmy Ton Color sięga 1990 roku. Po-
czątkowo zajmowała się tworzeniem systemów 
teleinformatycznych, jednak pasja do zdrowego 
stylu życia pozwoliła osiągnąć sukces również 
w zgoła odmiennej branży. Ton Color specjalizuje 
się w sprzedaży i produkcji sprzętu komputero-
wego oraz obsłudze serwisowej przedsiębiorstw 
i instytucji. Jednak 2015 rok był przełomowym 
w historii przedsiębiorstwa. Wówczas Ton Color 
rozpoczął produkcję Natto, czyli tradycyjnego pro-
duktu japońskiego, który otrzymywany z niemody-
fikowanej genetycznie soi z plantacji ekologicznej.

Celem pracowników Ton Color jest propago-
wanie zdrowego stylu życia i uświadamianie, że 
profilaktyczne stosowanie naturalnych produk-
tów skutecznie zapobiega większości przewle-
kłych chorób.

Natto - czołowy produkt Ton Color spotkał 
się z uznaniem klientów z Azji. Dzięki temu kadra 
pracowników nabrała pewności, że poza właści-
wościami prozdrowotnymi, produkt produkowa-
ny w Polsce smakuje równie dobrze, co japoński.

Do produkcji Natto wykorzystywane są wy-
łącznie oryginalne zarodniki Bacillus Subtilis Nat-
to oraz soję z plantacji ekologicznych z certyfika-
tem nonGMO, BIO i EKO.

Produkt cieszy się coraz większym zaintere-
sowaniem oraz uznaniem klientów również z Nie-
miec i Wielkiej Brytanii. - Stale rozwijamy nasze 
procesy produkcyjne oraz staramy się doskonalić 
nasz wizerunek. Zdrowe żywienie jest naszą pasją, 
a nagrodą ciągle rosnąca liczba stałych klientów - 
podsumowuje właściciel Marek Kołodziejski.
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Wybór był naprawdę trudny. Świad-
czy o tym nawet sam wynik, bo-
wiem w kategorii Debiut Roku 

zdecydowano się wyróżnić aż trzy przedsiębior-
stwa. Tym samym pierwsze miejsce ex aequo 
zdobyły firmy: Drop-Shot Wojciech Okińczyc 
z Zielonej Góry, Hotel Bulvar z Gorzowa Wlkp. 
oraz Take & Tie z Zielonej Góry.

Każda z nich reprezentuje zupełnie inną 
branżę, ale łączy je ogromny potencjał, który 
właściwie rozwijany może doprowadzić firmy 
naprawdę na nowe drogi biznesowe.

Drop-Shot działa na rynku od 1992 roku, 
a specjalizuje się w wykonywaniu detali na ma-

szynach sterowanych numerycznie CNC.
Poprzez doświadczenie oraz rozwój w no-

woczesne technologie, w 2002 roku firma roz-
poczęła produkcję części do maszyn magazy-
nowych we Francji. Obecnie prowadzi sprzedaż 
na terenie całego kraju, a także współpracuje 
z firmami w Unii Europejskiej. Firma świadczy 
usługi w zakresie obróbki detali na: tokarko - 
frezarce MAZAK QT200, tokarce CNC MAZAK 
SQT 200, Frezarce Mazak VCN 410.

Hotel Bulvar jest jednym z bardziej znanych 
punktów na mapie Gorzowa Wlkp. Ten trzy-
gwiazdkowy hotel został wybudowany w 2019 
roku. Nowoczesny obiekt mieści się w samym 

centrum Gorzowa Wlkp., w pobliżu zabytkowej 
katedry  oraz słynnych nadwarciańskich bulwa-
rów. W nowoczesnym obiekcie, do dyspozycji go-
ści, są 23 pokoje, ale również restauracja oraz sale 
konferencyjne, dzięki czemu hotel jest przystoso-
wany do kompleksowej organizacji konferencji, 
szkoleń, spotkań biznesowych, czy wystawnych 
kolacji i bankietów. Posiada dwie nowoczesne, 
klimatyzowane sale konferencyjne, które łącznie 
pomieszczą 100 osób. Sale wyposażone są w naj-
nowocześniejszy sprzęt multimedialny.

Natomiast firma Take & Tie  mająca swo-
ją siedzibę w Zielonej Górze, słynie z produkcji 
niepowtarzalnych sznurówek. Dzięki temu na-
wet nudne buty mogą dostać drugie życie i stać 
się nietuzinkowymi oraz wyjątkowymi. 

Produkty zielonogórskiej firmy kierowane 
są do różnych grup wiekowych, jednak wspól-
nym mianownikiem jest to, że w Take & Tie po-
wstają sznurówki ciekawe i rzucające się w oczy.

I w tym roku kapituła konkursu zdecydowała 
o wyróżnieniu firm, które są przychylne mło-
dym ludziom. Przyjmują ich na praktyki lub 

staże. Tytuł Firma Przyjazna Młodym trafiła do 
trzech firm z Zielonej Góry oraz jednej z Sule-
chowa (Kalska). Które lubuskie firmy stawiają na 
młodych?

W kategorii firm mikro zwyciężyła firma 
Perceptus Sp. z o.o., która zdobyła również  
trzecie miejsce w kategorii LLB firm mikro. 

Pozycję, jaką wyrobiła sobie zielonogórska 
firma w branży cybersecurity, to zasługa inno-
wacyjnych badań i ciągłego rozwoju. Nieodzow-
nym elementem jest więc dział badawczo-roz-
wojowy oraz laboratorium bezpieczeństwa 
danych IT w chmurze, które funkcjonują w fir-
mie. Wśród wyzwań, jakie stawia przed sobą 
Perceptus, znajdują się m. in. poszukiwanie 
rozwiązań i technologii umożliwiających ochro-
nę IT zarówno w zakresie sprzętu, jak i oprogra-
mowania czy poprawa i optymalizacja działania 
zabezpieczeń przepływu informacji i infrastruk-
tury sprzętowej IT.

W kategorii firm małych, za najbardziej 
przyjazną młodym uznano Lubuski Ośrodek 
Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych. LOIi-
WA to unikalny ośrodek badawczo - rozwojowy, 
który dysponuje specjalistycznymi laboratoria-

mi, m. in. biologii molekularnej, technik elek-
troforetycznych, spektometrii, czy mikrobiolo-
gii. W ofercie Ośrodka znajdują się także linie 
technologiczne przetwórstwa spożywczego 
(pracownie: piekarnicza, mleczarska, winiarska, 
browarnicza mięsna i garmażeryjna), a ponad-
to rozwiązania dla szkółkarstwa i ogrodnictwa 
(m. in. dwukomorowa szklarnia, tunele foliowe, 
hala produkcyjna oraz winnica doświadczalna 
o powierzchni 3300 mkw). Więcej o chlubie na-
szego województwa na stronie 4. 

W kategorii firm średnich zwyciężył Stre-
amsoft i - co należy podkreślić - zgarnął rów-
nież nagrodę Lubuskiego Lider Innowacyjności  
(kategoria przedsiębiorstw średnich) oraz Lu-
buskiego Lidera Biznesu.  Streamsoft oferuje 
systemy informatyczne wspomagające zarzą-
dzanie przedsiębiorstwem. Streamsoft Prestiż, 
dla średnich i dużych firm produkcyjnych, han-
dlowych i usługowych oraz Streamsoft Verto, 
dla dużych i średnich firm z branży omnichannel 
(e-commerce + retail). 

W portfolio firmy są także programy Stre-
amsoft PCBiznes oraz Streamsoft Firmino, do-
ceniane przez biura rachunkowe oraz mikrofir-
my (więcej o firmie na stronie 5).

W kategorii firm dużych bezkonkurencyj-
ne okazało się eobuwie.pl, czyli lider sprzedaży 

obuwia on-line! 14 rynków w Europie, 3 mln 
klientów, ponad  980 mln przychodów w 2018 
roku. Te dane mówią same za siebie! eobuwie.
pl nie ma sobie równych.

eobuwie.pl to jedna z najdynamiczniej roz-
wijających się firm w naszym regionie. Spółka 
została założona w 2006 roku - wtedy też zain-
augurowano sprzedaż internetową. Koleje lata 
to sukcesywny rozwój marki i wejść na kolejne 
rynki zagraniczne. Ważnym okresem w historii 
firmy jest rok 2018, kiedy sprzedaż przebiła 900 
mln zł. Ponadto uruchomiono nowy projekt 
esize.me oraz rozpoczęto budowę nowego cen-
trum logistycznego w Zielonej Górze. 

Jednoczenie grupa rozbudowywała sieć 
cyfrowych sklepów stacjonarnych oraz wpro-
wadziła opcję dostawy tego samego dnia w wy-
branych miastach w Polsce (Same Day Delivery). 
eobuwie.pl zajmuje się sprzedażą obuwia on-line 
poprzez wykorzystanie wiodących na rynku in-
nowacyjnych i zaawansowanych technologicznie 
rozwiązań, dzięki czemu oferuje klientom najlep-
sze możliwe doświadczenia zakupowe. 

Jedną z przewag konkurencyjnych spółki 
jest sprawna organizacja procesu logistycznego, 
która sprawia, że aż 95% zamówień złożonych 
do godz. 18.00 jest wysyłanych do klienta jesz-
cze tego samego dnia. Grupa oferuje ok. 60 tys. 
modeli ponad 450 marek (w tym pięciu marek 
własnych) w niemal 100 kategoriach produktów.

Celem Grupy jest dalszy rozwój pan-eu-
ropejskiej obuwniczej platformy e-commerce 
oraz budowa silnej pozycji na szeroko rozumia-
nym rynku odzieżowym on-line. eobuwie.pl jest 
zdobywcą wielu prestiżowych nagród i wyróż-
nień.

Debiut Roku 2019
Już po raz trzeci kapituła konkursu wręczyła nagrody w kategorii 
Debiut Roku. Tym razem ten zaszczytny tytuł przypadł aż trzem fir-
mom z naszego regionu.

Firmy Przyjazne Młodym
Po raz trzeci kapituła konkursu doceniła firmy, które w sposób 
szczególny angażują się w szkolenie zawodowe młodzieży, tj. swo-
imi działaniami podnoszą kwalifikacje, które są niezbędne i pożą-
dane na rynku pracy.

Głos Przedsiebiorcy i 11/2019 LLB 2019
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Z ZYCIA CZŁONKÓW ZIPH

TON COLOR MAREK KOŁODZIEJSKI 
A: ul. Ludowa 5C, 65-742 Zielona Góra 

W: www.natto.pl

ZACHODNIE CENTRUM KONSULTINGOWE EURO 
INVEST SP. Z O.O. 

A: ul. Sikorskiego 111/307,  66-400 Gorzów Wlkp. 
W: www.euroinvest.pl

MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA 2019

ARECO PROFILES SP. Z O.O. 
A: ul. Pyrzycka 44, 74-240 Lipiany 

W: www.arecoprofiles.pl

BUDNEX DEWELOPER SP. Z O.O. 
A: ul. Husarska 34, 66-400 Gorzów Wlkp. 

W: www.budnex.pl

EDOR SALON OPTYCZNY  
A: ul. Podgórna 43E, 65-213 Zielona Góra 

W:  www.optyk-edor.pl

GORZOWSKI OŚRODEK TECHNOLOGICZNY PARK 
NAUKOWO-PRZEMYSŁOWY SP. Z O.O. 

A: ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. 
W: www.gotechnology.pl

GRAMM TECHNIKA SP. Z O.O. 
A: Karolewo 5, 66-300 Międzyrzecz 

W: www.gramm-technika.pl

IDEA HR GROUP SP. Z O.O. SP. K. 
A: ul. Borowskiego 2A-3,  

66-400 Gorzów Wlkp. 
W: www.ideahr.com.pl

KASKAT SP. Z O.O. 
A: ul. Husarska 10, 66-400 Gorzów Wlkp. 

W: www.kaskat.com

KOMAGES SP. Z O.O. 
A: Janczewo 23A, 66-431 Santok 

W: www.lodykomages.pl

LUBUSKI OŚRODEK INNOWACJI I WDROŻEŃ 
AGROTECHNICZNYCH SP. Z O.O. 
A: Kalsk 122, 66-100 Sulechów 

W: www.loiiwa.com.pl

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU 
ZIELONOGÓRSKIEGO SP. Z O.O. 

A: Nowy Kisielin – Antoniego Syrkiewicza 6,  
66-002 Zielona Góra 

W: www.pnt.uz.zgora.pl

PROSUPPORT SP. Z O.O. 
A: ul. 30 Stycznia 7/2, 66-400 Gorzów Wlkp. 

W: www.prosupport.work

PROVINCJA SP. Z O.O. 
A: ul. Daszyńskiego 60, 69-200 Sulęcin 

W: www.provincja.pl 

P.P.H.U. NIEWIADOMSKI  
WŁADYSŁAW NIEWIADOMSKI 

A: ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz 
W: www.pphuniewiadomski.pl

Lubuscy Liderzy Biznesu 2019
MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA 2019

ATEX SP. Z O.O. 
A: ul. Warszawska 6/103, 66-400 Gorzów Wlkp. 

W:  -

BOKARO SZELIGOWSCY SP.J. 
A: ul. Kobylogórska 16, 66-400 Gorzów Wlkp. 

W: www.bokaro.pl

CENTRUM ENERGETYKI ODNAWIALNEJ SP. Z O.O.  
A: ul. Armii Krajowej 51A, 66-100 Sulechów 

W: www.centrumenergetyki.com.pl

CENTRUM SPORTOWE BODYFITNESS 
A: ul. Gen.Wł. Sikorskiego 111,  

66-400 Gorzów Wlkp. 
W: www.bodyfitness.com.pl

DCC SP. Z O.O. 
A: ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wlkp. 

W:  -

DOROTA URBAŃSKA 
A: Al. Wojska Polskiego 27/16, 70-470 Szczecin 

W:  - 

ENERGYIT SP. Z O.O. 
A: ul. Kościelna 1/3, 65-064 Zielona Góra 

W: www.energyit.pl

GORZOWSKIE TOWARZYSTWO HANDLU  
ZAGRANICZNEGO GOREX SP. Z O.O. 

A: ul. Moniuszki 42B, 66-400 Gorzów Wlkp. 
W: www.gorex.pl

KASYNO NR 434 TERESA ROMANKIEWICZ 
A: ul. B. Chrobrego 35/41, 65-034 Zielona Góra 

W: www.kasyno.zgo.pl

LUNA COVRIGARIA PAULA BUŁCZYŃSKA 
A: ul. Hawelańska 8, 66-400 Gorzów Wlkp. 

W:  www.covrigaria-luna.pl

M-BLACH PRODUCENT BLACH DACHOWYCH 
A: ul. Skwierzyńska 46D, 66-435 Krzeszyce 

W: www.m-blach.pl

MIKOMAX MEBLE BIUROWE  
MAREK RZEŹNICZEK 

A: ul. Plac Jana Pawła II 48/01,  
66-400 Gorzów Wlkp. 

W: www.mikomaxsmartoffice.pl

PERCEPTUS SP. Z O.O. 
A: ul. Drzewna 30/2A, 65-140 Zielona Góra 

W: www.perceptus.pl

SEKA S.A. ODDZIAŁ GORZÓW WIELKOPOLSKI 
A: ul. Kosynierów Gdyńskich 82,  

66-400 Gorzów Wlkp. 
W: www.seka.pl

STAWAR MARIUSZ STAWARSKI 
A: ul. Kazimierza Wielkiego 61,  

66-400 Gorzów Wlkp. 
W: www.stawar.pl
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P.W.MIDAM EKSPORT-IMPORT USŁUGI TRANS-
PORTOWO-PRZEWOZOWE MIROSŁAW SKIBA 

A: ul. Szprotawska 26, 67-120 Kożuchów 
W: www.pwmidam.pl

TYLDA SP. Z O.O.  
A: ul. Marszałka J. Piłsudskiego 1/17,  

37-200 Przeworsk 
W: www.tylda.pl

VIVIAMO SP. Z O.O. 
A: ul. Żeromskiego 13A, 66-400 Gorzów Wlkp. 

W: www.viviamo.pl

ZIEL-BRUK MAKAREWICZ  
EDWARD MAKAREWICZ 

A: Płoty, ul. Lubuska 28, 66-016 Czerwieńsk 
W: www.zielbruk.pl

ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA 2019

BROWAR WITNICA S.A. 
A: ul. Marii Konopnickiej 1, 66-460 Witnica 

W: www.browar-witnica.pl

EKOENERGETYKA-POLSKA SP. Z O.O. 
A: Nowy Kisielin – Rozwojowa 9,  

66-002 Zielona Góra 
W: www.ekoenergetyka.com.pl

ELEKTROCIEPŁOWNIA ZIELONA GÓRA S.A. 
A: ul. Zjednoczenia 103, 65-120 Zielona Góra 

W: www.ec.zgora.pl

EWE ENERGIA SP. Z O.O. 
A:  ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz 

W: www.ewe.pl

GOTECH SP. Z O.O. 
A: ul. Podmiejska-Boczna 16,  

66-400 Gorzów Wlkp. 
W: www.gotech.pl

INNEKO  SP. Z O.O. 
A: ul. Teatralna 48, 66-400 Gorzów Wlkp. 

W: www.inneko.pl

LUBUSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
PULMONOLOGICZNO-KARDIOLOGICZNY  

W TORZYMIU SP. Z O.O. 
A: ul. Wojska Polskiego 52, 66-235 Torzym 

W: www.szpitaltorzym.pl

MEPROZET STARE KUROWO  SP. Z O.O. 
A: ul. Kościuszki 49, 66-540 Stare Kurowo 

W: www.meprozet.com

PRZEDSIĘBIORSTWO  
TRANSPORTOWO - HANDLOWE FRANCEPOL  

SP. Z O.O. 
A: Stary Kisielin -Zatorze 9, 66-002 Zielona Góra 

W: www.francepol.com.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ROLTEX 
SP. Z O.O. 

A: ul. Rozwojowa 3, 66-100 Brzezie k/Sulechowa 
W: www.roltex.com.pl

  STREAMSOFT SP. Z O.O. SP. K. 
A:  Al. Wojska Polskiego 11, 65-077 Zielona Góra 

W: www.streamsoft.pl

ŚLUSARSTWO USŁUGOWE HAJDUK  
SP. Z O.O. SP.K. 

A: ul. Strażacka 86/2, 66-400 Gorzów Wlkp. 
W: www.suh.pl

ZAKŁAD MECHANICZNY MESTIL SP. Z O.O. 
A: ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp. 

W: www.mestil.pl 

DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA 2019

BORNE FURNITURE SP. Z O.O. 
A: ul. Lipowa 21, 74-320 Barlinek 

W: www.borne-furniture.com

EOBUWIE.PL  S.A. 
A: Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra 

W: www.eobuwie.com.pl

HOLDING-ZREMB GORZÓW S.A. 
A: ul. Fabryczna 13-17, 66-400 Gorzów Wlkp. 

W: www.holding-zremb.pl

ICT POLAND SP. Z O.O. 
A: ul. Włoska 3, 66-470 Kostrzyn n/O 

W: www.ictgroup.net

IMPULS SP. Z O.O. 
A: ul. Poleska 19D, 66-400 Gorzów Wlkp. 

W: www.impuls24.pl

LEKS SP. Z O.O. 
A: ul. Emilii Plater 4, 69-200 Sulęcin 

W: www.leks.com.pl

LUG LIGHT FACTORY SP. Z O.O. 
A: ul. Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra 

W: www.lug.com.pl

POZIOM SP. Z O.O. 
A: ul. Kostrzyńska 89E, 66-400 Gorzów Wlkp. 

W: www.poziom.com.pl

RELPOL S.A. 
A: ul. 11 Listopada 37, 68-200 Żary 

W: www.relpol.pl

SECO/WARWICK S.A. 
A: ul. Sobieskiego 8, 66-200 Świebodzin 

W: www.secowarwick.com

TELESKOP SP. Z O.O. 
A: ul. Belgijska 5, 66-470 Kostrzyn nad Odrą 

W: www.telemond-holding.com

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI 
W GORZOWIE WLKP. SP. Z O.O. 

A: Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp. 
W: www.szpital.gorzow.pl

Lubuscy Liderzy Biznesu 2019
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PRAWO

Co to jest umowa o zakazie konkuren-
cji?

W zakresie określonym w umowie, 
pracownik nie może prowadzić działalności 
konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też 
świadczyć pracy w ramach stosunku pracy 
lub na innej podstawie na rzecz podmio-
tu prowadzącego taką działalność (zakaz 
konkurencji). Gdy pracownik ma dostęp 
do szczególnie ważnych informacji, których 
ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę 
na szkodę, umowę o zakazie konkurencji 
można zawrzeć z pracownikiem również po 
ustaniu stosunku pracy. W umowie określa 
się wtedy również okres obowiązywania 
zakazu konkurencji oraz wysokość odszko-
dowania należnego pracownikowi od pra-
codawcy. Na mocy umowy o zakazie kon-
kurencji po stronie pracownika powstaje 
zatem obowiązek powstrzymywania się od 
konkurencyjnej działalności wobec praco-
dawcy. Pracodawca, który poniósł szkodę 
wskutek naruszenia przez pracownika za-
kazu konkurencji przewidzianego w umo-
wie, może dochodzić od pracownika wy-
równania tej szkody.

Kiedy pracownikowi należy się od-
szkodowanie?

Pomimo obowiązku wskazania w umo-
wie o zakazie konkurencji zawieranej po 
ustaniu stosunku pracy wysokości należ-
nego odszkodowania z tytułu niepodej-
mowania przez pracownika działalności 
konkurencyjnej, strony najczęściej go po-
mijają. Pojawia się wtedy pytanie ze strony 
pracodawców, czy istnieje wtedy obowią-
zek zapłaty odszkodowania i czy taka umo-
wa w ogóle jest ważna? Umowa o zakazie 
konkurencji jest umową wzajemną. Jeżeli 
umowa o zakazie konkurencji nie zawiera 

zapisów odnośnie należnego pracowniko-
wi odszkodowania nie oznacza to, że jest 
ona nieważna. Zgodnie z art. 1012 § 3 k.p. 
odszkodowanie nie może być niższe od 
25% wynagrodzenia otrzymanego przez 
pracownika przed ustaniem stosunku 
pracy przez okres odpowiadający okresowi 
obowiązywania zakazu konkurencji. 
Odszkodowanie może być wypłacane 
w miesięcznych ratach. Jeżeli strony 
w umowie nie określiły stosownego 
odszkodowania, to zastosowanie znajdą 
przepisy Kodeksu pracy. Przepis art. 
1012 § 3 k.p. ma charakter gwarancyjny 
i kształtuje wysokość świadczenia 
pracodawcy tylko wtedy, gdy kontrahenci 
nie zastrzegli odpłatności umowy o zakazie 
konkurencji po ustaniu stosunku pracy 
albo ustalili ją poniżej wskazanego 
w tym przepisie pułapu. W takiej 
sytuacji pracodawca powinien wypłacać 
odszkodowanie w minimalnej wysokości 
określonej przepisami Kodeksu pracy. 
W praktyce pracodawcy celowo omijają 
zapisy odnośnie odszkodowania, aby 
uniknąć „targowania się” pracownika co 
do jego wysokości. 

Kiedy zakaz konkurencji przestaje 
obowiązywać?

Zakaz konkurencji przestaje obowiązy-
wać przed upływem terminu, na jaki zo-
stała zawarta umowa, w razie: 1) ustania 
przyczyn uzasadniających taki zakaz lub 2) 
niewywiązywania się pracodawcy z obo-
wiązku wypłaty odszkodowania. Jeżeli za-
tem pracodawca odmówi wypłaty odszko-
dowania, to zakaz konkurencji przestaje 
pracownika obowiązywać przed upływem 
terminu, na jaki została zawarta umowa. 
Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem 

Sądu Najwyższego i sądów powszechnych 
niewywiązywanie się pracodawcy z obo-
wiązku wypłaty odszkodowania, należy tak 
tłumaczyć, iż jeśli na zobowiązanie pra-
codawcy składają się obowiązki wypłaty 
poszczególnych uzgodnionych rat w okre-
ślonych terminach, to niedotrzymanie 
choćby jednego z nich jest przyczyną usta-
nia zakazu konkurencji. „Niewywiązywanie 
się z obowiązku” w rozumieniu art. 1012 

§ 2 k.p. należy rozumieć w ten sposób, iż 
«niewywiązywanie się» oznacza oprócz 
niewypłacenia odszkodowania także 
jego nieterminową wypłatę (por. wyrok 

UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI – 
czy skutecznie zabezpiecza interes pracodawcy?
Jestem przedsiębiorcą, zatrudniam niewykwalifikowanego pracownika, ufam mu, szkolę go, daję mu 
wiedzę i dostęp do ważnych informacji oraz kluczowych kontrahentów. Co mogę dostać w zamian? 
Po niedługim czasie pracownik odchodzi do konkurencji lub zakłada własną działalność gospodarczą 
o profilu identycznym do mojej firmy. Oczywiście zabiera ze sobą część klientów oraz informacje tech-
nologiczne, handlowe czy organizacyjne przedsiębiorstwa. Brzmi znajomo? Czy można takiej sytuacji 
skutecznie zapobiec? Czy rozwiązaniem dla pracodawcy jest umowa o zakazie konkurencji?
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Sądu Najwyższego wyrok  z dnia  27 maja 
2009  r., II PK 300/08). 

Od razu pojawia się pytanie czy konse-
kwencją ustania zakazu konkurencji będzie 
jednocześnie wygaśnięcie obowiązku wy-
płacania przez pracodawcę odszkodowa-
nia? Literalne brzmienie przepisu wskazuje 
na to, że ustanie obowiązywania zakazu 
konkurencji (art. 1012 § 2 k.p.) dotyczy 
tylko zobowiązania, jakie przyjął na siebie 
pracownik w umowie o zakazie konkurencji 
po ustaniu stosunku pracy, a nie zobowią-
zania pracodawcy do wypłaty odszkodo-
wania (por. wyrok Sądu Najwyższego z 17 
listopada 1999 r., I PKN 358/99). Przepis 
milczy na temat ustania obowiązku od-
szkodowawczego pracodawcy. Tymczasem 
Sąd Najwyższy zauważa, że cyt. „Były pra-
codawca nie może uwolnić się od zobowią-
zania zapłaty odszkodowania twierdząc, 
iż byłego pracownika przestał obowiązy-
wać zakaz konkurencji w związku z tym, że 
ustały przyczyny uzasadniające taki zakaz. 
Przyjęcie takiego założenia oznaczałoby, 
że pozbawione sensu byłoby zawieranie 
umów o zakazie konkurencji na czas okre-
ślony, skoro w każdym czasie mogłoby się 
okazać, że pracodawca może jednostron-
nie zwolnić się z obowiązku wypłaty od-
szkodowania. Tymczasem, zgodnie z art. 
1012 § 1 k.p., umowa o zakazie konkuren-
cji musi określać okres jej obowiązywania. 
Strony umowy powinny, w wyniku rozsąd-
nego rozważenia swoich uzasadnionych 

interesów, przewidzieć, jak długo zakaz 
konkurencji może być aktualny. Jeżeli pra-
codawca zaproponuje pracownikowi zbyt 
długi okres zakazu konkurencji w stosunku 
do rzeczywistej potrzeby ochrony swoich 
interesów, to powinien ponieść finansowe 
konsekwencje swojej decyzji” (por. uchwa-
ła Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2001 
r., III ZP 7/01, Wyrok Sądu Najwyższego 
z 24.05.2011 r., II PK 298/10, wyrok Sądu 
Najwyższego z 15.03.2006 r., II PK 166/05, 
wyrok Sądu Najwyższego wyrok z dnia 12 
listopada 2014 r., I PK 86/14). 

Mimo, iż pojawiają się poglądy do-
puszczające możliwość ustania obowiązku 
wypłaty odszkodowania, w sytuacji niewy-
wiązywania się pracodawcy z obowiązku 
zapłaty odszkodowania (zakaz konkurencji 
przestaje obowiązywać mimo obowiązy-
wania umowy), w mojej ocenie pracodaw-
ca powinien zachować ostrożność. Możli-
wość taka nie wynika wprost z przepisów 
prawa, co automatycznie powoduje, że 
pracownik zawsze może wystąpić do sądu 
z roszczeniem o jego zapłatę. Podobnego 
zdania jest również Sąd Najwyższy, który 
w cytowanym już powyżej wyroku stwier-
dził, że cyt. „W razie niewywiązywania się 
pracodawcy z obowiązku wypłaty odszko-
dowania umowa o zakazie konkurencji po 
ustaniu stosunku pracy nie przestaje obo-
wiązywać przed upływem terminu, na jaki 
została zawarta, a pracownik zachowuje 
roszczenie o odszkodowanie” (por. uchwa-

ła Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2001 r., 
III ZP 7/01). 

Z powyższego wynika, że ustanie zaka-
zu konkurencji w trakcie obowiązywania 
umowy o zakazie konkurencji, nie powo-
duje ustania obowiązku zapłaty pracow-
nikowi odszkodowania z tytułu niepodej-
mowania działalności konkurencyjnej. 
Pracodawca nie może w drodze jedno-
stronnego oświadczenia woli zwolnić się 
z obowiązku jego zapłaty ani rozwiązać 
umowy o zakazie konkurencji w sytuacji, 
gdy umowa o zakazie konkurencji zostanie 
zawarta w oparciu o uregulowania zawarte 
wyłącznie w kodeksie pracy. 

Podsumowując: zakaz konkurencji 
po ustaniu stosunku pracy ustanawiany 
jest nie tylko w interesie pracodawcy, ale 
również na jego ryzyko. Pracodawca powi-
nien zawsze rozważyć możliwość zawarcia 
postanowień pozwalających na zmianę 
lub rozwiązanie klauzuli konkurencyjnej 
przed terminem (np. w sytuacji ustania 
należących do oceny pracodawcy przyczyn 
ustanowienia takiego zakazu). Jeżeli zatem 
strony nie przewidziały w umowie innych 
możliwości jej rozwiązania, najlepszym 
rozwiązaniem jest porozumienie się stron 
co do ewentualnego ustania zakazu konku-
rencji po stronie pracownika i ustania obo-
wiązku zapłaty odszkodowania po stronie 
pracodawcy. 

Magdalena Pater-Mazurek
adwokat

Nowy Kisielin – A. Syrkiewicza 6; 66-002 Zielona Góra, tel. 68 328 2111; sekretariat@pnt.uz.zgora.pl

Łączymy świat nauki ze światem biznesu!

www.pnt.uz.zgora.pl
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W dzisiejszych czasach coraz czę-
ściej, przede wszystkim za sprawą 
przekazów medialnych, słyszymy 

o tzw. przestępstwach białych kołnierzyków 
(ang. white collar crime). Terminu tego po raz 
pierwszy użył Edwin H. Sutherland w 1939 r. 
w USA, opisując nim działalność przestęp-
czą popełnianą przez osoby, posiadające 
wykształcenie wyższe, często ekonomiczne 
lub prawnicze, o wysokim statusie społecz-
nym i ekonomicznym, które dopuszczały się 
popełniania przestępstw w związku z zaj-
mowanymi przez siebie stanowiskami oraz 
wykorzystując zaufanie społeczne i zawodo-
we jakim się cieszyły. Współcześnie termin 
ten, zwłaszcza w powszechnej świadomości, 
utożsamiany jest przede wszystkim z tzw. 
przestępczością gospodarczą, bardziej ze 
względu na jej bezprzemocowy charakter, 
niż ze względu na samą osobę sprawcy i jej 
cechy szczególne. Zwłaszcza, że jak pokazują 
policyjne badania i statystyki przestępczość 
gospodarcza powoli staje się również dome-
ną dotychczasowych zorganizowanych grup 
przestępczych. Wystarczy w tym miejscu 
wspomnieć o procederze wyłudzania podat-
ku od towarów i usług (VAT).

W stosunkach między przedsiębiorcami 
albo między przedsiębiorcami i konsumenta-
mi nie wystarczy jednak wspomnieć o typo-
wych przestępstwach gospodarczych takich 
jak np. wyłudzenie kredytu, dotacji publicz-
nej lub ubezpieczenia, przestępstwie zakłó-
cania przetargu publicznego czy też o tzw. 
łapownictwie. Pamiętać też należy o szeregu 
innych czynów zabronionych przez ustawę 
pod groźbą kary, których popełnienie ma nie-
bagatelny wpływ na pewność i bezpieczeń-
stwo obrotu gospodarczego. Wskazać należy 

choćby na coraz częstsze zjawisko szpiego-
stwa przemysłowego lub przybierającej na 
sile cyberprzestępczości. 

Celem niniejszego artykułu nie jest jed-
nak dokonywanie typologii przestępstw 
gospodarczych lub ich szczegółowy opis, 
a bardziej próba uświadomienia czytelnika 
będącego uczestnikiem obrotu gospodarcze-
go, iż jednej strony, pewne jego działania lub 
zaniechania mogą skutkować  odpowiedzial-
nością karną, z drugiej zaś – i co równie istot-
ne – że na skutek działań i zaniechań innych 
uczestników, on sam może stać się stroną 
pokrzywdzoną przestępstwem. W tym dru-
gim wypadku, nie należy zapominać, że po 
stronie przedsiębiorcy w wyniku popełnione-
go przestępstwa, niejednokrotnie występuje 
realna strata bądź szkoda, a wówczas przed-
siębiorca ten ma realne środki i możliwości 
do tego, aby w procesie karnym dochodzić 
swoich praw, niezależnie i obok przysługują-
cych mu roszczeń cywilnoprawnych.

Choć wiele z przywołanych przykładów 
przestępstw jest generalnie znana, a ich 
popełnienie najczęściej wiąże się z bezpo-
średnim działaniem w celu osiągnięcia jakieś 
formy korzyści majątkowej, to ustawodawca 
chcąc również niejako zmobilizować przed-
siębiorców do wykonania przez nich szeregu 
obowiązków, ustanowił sankcje karne za ich 
niespełnianie. Mówiąc prościej, ustawodaw-
ca przewidział możliwość karania przedsię-
biorców za niewykonywanie przez nich obo-
wiązków wynikających z ustawy. 

Nie chcąc pozostać jedynie w sferze 
teoretycznej i ogólnikowej sięgnijmy do art. 
79 pkt 4 ustawy o rachunkowości, który 

stanowi, że kto wbrew przepisom ustawy 
[ustawy o rachunkowości] nie składa spra-
wozdania finansowego, skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego, sprawozdania 
z działalności, sprawozdania z działalności 
grupy kapitałowej, sprawozdania z płatno-
ści na rzecz administracji publicznej, skon-
solidowanego sprawozdania z płatności na 
rzecz administracji publicznej we właściwym 
rejestrze sądowym, podlega grzywnie albo 
karze ograniczenia wolności. W swojej prak-
tyce zawodowej spotykałam się z sytuacjami, 
w których przedsiębiorcy co prawda spo-
rządzali sprawozdania finansowe i składali 
je do właściwego urzędu skarbowego, ale 
nie byli świadomi tego, iż podlegają również 
obowiązkowi złożenia tego sprawozdania do 

O przestępstwach występujących  
w obrocie gospodarczym słów kilka…
Któż z nas myśląc o przestępstwie lub prawie karnym, w pierwszej kolejności nie pomyślał o kradzieży, 
rozboju, pobiciu, zabójstwie lub jeździe w stanie nietrzeźwości? Zapewne w świadomości większo-
ści z nas, są to najbardziej powszechne lub najbardziej popularne przestępstwa, o których myślimy 
w kontekście ponoszenia ewentualnej odpowiedzialności karnej. Tymczasem na wokandzie wcale nie 
rzadziej występują sprawy: o oszustwo, o podrobienie lub przerobienie dokumentu, w końcu sprawy 
o wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym albo sprawy o udaremnienie lub uszczuplenie zaspo-
kojenia wierzyciela.
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MAŁA POŻYCZKA
ROZWOJOWA

MAŁA POŻYCZKA

Kwota pożyczki do 500 000,00 zł

Grupa docelowa: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Od 2,87%

Oprocentowanie stałe w okresie spłaty pożyczki (preferencyjne lub na warunkach rynkowych)

Od 2,87% w skali roku dla firm niebędących start-upami

0,935% dla start-upów, tj. przedsiębiorców działających na rynku (w momencie zawierania umowy pożyczkowej)

nie dłużej niż 2 lata od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG, KRS

lub umowy spółki oraz dla przedsiębiorstw, które zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy

Brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki

Okres spłaty do 60 miesięcy

Karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy; karencja  nie wydłuża okresu spłaty pożyczki

Finansowanie inwestycji do 100%

Oprocentowanie stałe w okresie spłaty pożyczki (preferencyjne lub na warunkach rynkowych)

0,935% dla start-upów, tj. przedsiębiorców działających na rynku (w momencie zawierania umowy pożyczkowej)

nie dłużej niż 2 lata od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG, KRS

lub umowy spółki

PRAWO

Marta Krysztofik – adwokat. Członek 
zespołu adwokatów i radców prawnych 
w kancelarii Mazurkiewicz Cieszyński 
Mazuro i Wspólnicy Adwokaci i Radco-
wie Prawni sp. p. Praktykę zawodową 
rozwijała przez kilka lat w sądzie rejono-
wym, w wydziale karnym na stanowisku 
asystenta sędziego. Odbywała również 
aplikację radcowską przy Okręgowej 
Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. 
W obszarze jej zainteresowań pozostaje 
prawo karne, prawo karno-skarbowe, 
prawo wykroczeń, a także prawo karne 
wykonawcze.

Krajowego Rejestru Sądowego. Takie zanie-
chanie powodować może wszczęcie postępo-
wania karnego, a w konsekwencji prowadzić 
do skazania i wymierzenia kary, a co za tym 
idzie do umieszczenia osoby skazanej w Kra-
jowym Rejestrze Karnym. Wówczas skazany 
przedsiębiorca nie jest już osobą niekaraną 
w świetle prawa, a dla wielu przedsiębiorców 
niekaralność jest warunkiem koniecznym, do 
tego ażeby prowadzić w dalszym ciągu dzia-
łalność gospodarczą.

Chcąc zobrazować również sytuacje, 
w której to przedsiębiorca znaleźć się może 
po stronie pokrzywdzonej przestępstwem, 
wyobraźmy sobie sytuację, w której nieuczci-
wy kontrahent wprowadzając nas w błąd, wy-
łudza od nas wykonanie usługi bądź odbiera 
towar, za które nigdy nie miał zamiaru zapłacić 
lub wyłudza od nas zapłatę, za usługę bądź 
towar, których nigdy nie miał zamiaru świad-
czyć. To klasyczny opis oszustwa. Najczęściej 
poszkodowany przedsiębiorca dochodzi swo-
ich praw w postępowaniu cywilnym. Choć nie 
jest to zła droga, to warto zastanowić się nad 
zawiadomieniem organów ścigania o moż-
liwości popełnienia przestępstwa na naszą 
szkodę. W procesie karnym, w takich bowiem 
sytuacjach, możliwym jest wnioskowanie 
o orzeczeniu wobec sprawcy tzw. środka kom-
pensacyjnego w postaci naprawienia szkody 
lub zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzone-
go, zgodnie z przepisami prawa cywilnego. Ta-
kie rozwiązania nierzadko pozwalają na szyb-
sze zaspokojenie naszych praw i odzyskanie 

straconych pieniędzy, a nadto prowadzą do 
skazania, co w założeniu posiada również swój 
walor wychowawczy.

Podsumowując krótko powyższe rozwa-
żania. Przestępstwa występujące w obrocie 
gospodarczym, to nie tylko przestępstwa 
opisane w kodeksie karnym. To przestęp-
stwa, które może popełnić zarówno przed-
siębiorca, ale też przestępstwa, które równie 
często popełniane są na jego szkodę. Przed-
siębiorca, może i powinien dochodzić swoich 
praw, nie tylko w postępowaniu cywilnym, 
ale też karnym. Cechą charakterystyczną 
przestępstw tzw. gospodarczych jest to, że 
ich popełnienie co do zasady nie wiąże się 
z użyciem przemocy, a w powszechnym od-
biorze nie kojarzą się w sposób oczywisty 
z łamaniem porządku prawnego. 

Marta Krysztofik
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